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Neudržitelné pojetí udržitelnosti



▪Klasická definice ze zprávy Komise 

OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. 

Zpráva Brundtlandové) z r. 1987

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí 

potřeby současných generací, aniž by bylo 

ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž 

by se to dělo na úkor jiných národů.



▪Bisfenol A:

▪Hysterie napříč Evropou 

▪Francie: zákaz obalů 

obsahujících BPA (nápojové 

plechovky)

2017+

Minerální oleje



Výrobce potraviny je povinen

používat jen takové obaly a 
obalové materiály, které

▪chrání potravinu před 

znehodnocením, 

▪znemožňují záměnu nebo 

změnu obsahu bez otevření 

nebo změny obalu a

▪odpovídají požadavkům na 

předměty a matriály určené 

pro styk s potravinami





▪Omezit vzájemnou šikanu v dodavatelském 

řetězci

▪Nezvyšovat požadavky nad unijně legislativní 

rámec

▪Odpovědnost médií – nešířit poplašné zprávy

Konzervativní přístup: 





Pro účely tohoto zákona se 

rozumí plastovou odnosnou 

taškou nákupní taška s 

držadly nebo bez nich 

poskytovaná spotřebiteli v 

místě prodeje výrobků, která 

je vyrobena z polymerů ve 

smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení 

Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006, k 

nimž mohou být přidány 

přísady nebo další látky, a 

které jsou schopny plnit 

funkci hlavní strukturní složky 

nákupních tašek

“plastic” shall mean a polymer 
within the meaning of Article 
3(5) of Regulation (EC) No 
1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council 
(*), to which additives or other 
substances may have been 
added, and which is capable of 
functioning as a main 
structural component of carrier 
bags

“plastic carrier bags” shall 
mean carrier bags, with or 
without handle, made of 
plastic, which are supplied to 
consumers at the point of sale 
of goods or products



Lehká plastová odnosná taška

tloušťka stěny do 50 mikronů:



Velmi lehká plastová odnosná 
taška

plastová odnosná taška o 
tloušťce stěny do 15 mikronů, 
která je nezbytná z hygienických
důvodů

nebo

je poskytována jako prodejní 
obal pro volně ložené potraviny
v případě, že její použití pomáhá 
zabránit plýtvání potravinami.



• speciální ocenění: Save Food, které znamená posun ve 

vnímání role udržitelnosti při tvorbě a používání obalů a 

balících technologií



- mezinárodní konference

- doprovodná výstava

- ceremoniál OBAL ROKU

- networking

- workshop - škůdci
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